
 

 
 

Protokoll fra styremøte 
 

 
Møtenummer: 6 / 2015 
Dato: 18.08.2015  
Kl: 18:00 
Sted: Schjongshallen  
 
Til stede: Bjørn Marseth, Kristin Oleson, Per Inge Bjerkseter, Thorfinn 

Karlsrud, Trude Ødegaard , Marit Kjemperud, Janka Aasen  
Forfall: Herman Bay 
Andre til stede:  Ingen 
 
 
 
Sakliste 
30/15 Godkjenning av referat fra styremøte nr 5 
31/15 Nye klubber 

● Heradsbygda Håndball er tatt opp av NIF 
● Søknad fra Veme Sportsklubb (sendt tidligere) 
● Hønefoss ishockeyklubb 
● Hønefoss Taekwon-do 

32/15 Avtalen med Kommunen (se vedlegg i mail) 
33/15 Fotballbaner (Se vedlegg i mail) 
34/15 Ny 7-bane i Schjongslunden    (Vårt svar sendt tidligere)    (Se vedlegg i mail) 
35/15 NIF – Henv. vedr funksjonshemmede       (Se vedlegg i mail) 
36/15 LAM 
37/15 Referatsaker 

● Invitasjon fra Ringerike Bowlingklubb 30 års fest 
● Svar fra RK vedr. RC-klubben  (Svar vedlagt i mail) 

38/15 Eventuelt 
 
Vedtakssaker:  
30/15 Referat fra styremøte nr 5 godkjennes 
31/15 Nye klubber Søknad om opptak for Veme Skiklubb og Hønefoss 

Taekwondo vedtas uten merknader. 
38/15 Eventuelt Ett av punktene i arbeidsprogrammet går på å styrke kontakten 

med idrettslagene. Vedtak: Vi sender styreprotokollene til klubbene  
 

Orienteringssaker:  
31/15  forts. Nye klubber Heradsbygda håndball er tatt opp i NIF 

Hønefoss Ishockeyklubb har trukket søknaden 
33/15 Ny 7-bane Via en mailrunde blant styremedlemmene sendte leder en 

oppfordring til Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning og godkjenne 
HBK’s plan om midlertidig bygging av kunsgressbane i Schjongslunden. 

www.ringir.netbjormar@gmail.com 



 

34/15 Bjørn sendte i juni en forespørsel til fotballklubbene om banesituasjonen i 
kommunen. (Samlet svar fra klubbene lå vedlagt i innkallingen)  Alle klubbene 
konkluderte med at det er for få baner. NUIL svarte ikke. 

35/15 Oversikt fra NIF om idrettslag i fylket som har tilbud for funksjonshemmede 
Listen er feil for Ringerike. Når den er rettet opp, sendes den til klubbene 

36/15 LAM Bjørn sender påminnelse. Kun 7 svar til nå.  Søknadfrist er 1/9  

 
Diskusjonssaker: 
32/15 Avtalen med Kommunen Følgende endringer ble foreslått: 

Pos 4.  Faste møter med agenda minimum 3 ganger årlig med kommunens 
representant for idrett og kultur. I tillegg møte med ordfører/rådmann 1 gang i 
året. På disse møtene drøftes saker som de involverte melder inn, som f.eks. 
fordeling av timer i haller og baner, tilskuddsordninger, refusjonsordninger, 
timepriser og innhold i planer mm.  Videre skal idrettsrådet være med på 
prioritering av søknader til spillemidler og være samarbeidspartner og 
bidragsyter ved rullering av kommuneplan for idretts- og friluftsanlegg. 

 
Tillegg: Idrettsrådet bør involveres tidlig i prosesser når nye idrettsanlegg skal 
planlegges. 
Vi ønsker at avtalen skrives under av rådmann ikke bare en kommunalsjef slik 
at den favner flere enheter. 
Bjørn tar dette med i møte med idrettskonsulenten 

 
Referatsaker: 

37/15 Vi har fått invitasjon til 30 års jubile fra Bowlingklubben. Vi har dessverre ingen 
mulighet denne datoen. 
14/15 Vi har fått svar fra kommunen om vår henvendelse om 
baneforholdene for RC – klubben (Svar lå i innkallingen) 
Bjørn har vært tiltede på Generalforsamlingen i Flerbrukshallen AS 

 
Møteplan:  

 Tirsdag 08.09 kl. 18:00 Schjongshallen 
 Tirsdag 13.10 kl. 18:00 Schjongshallen 

 
 
 

 
Ref. Trude 
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